
 

 

 

 

A Pandemia Covid-19 não travou o desaparecimento das crianças: em 2020, aumento de 17% 

dos casos reportados ao Número Europeu 116000 

Bruxelas, Bélgica - 25 Maio 2021 

 

"Agradeço aos membros da Missing Children Europe, que demonstraram uma resiliência incrível 

face ao impacto da COVID-19, não poupando esforços para se ajustarem a esta crise, através de 

serviços alternativos, como chat e outras plataformas, com o intuito de torná-los acessíveis e 

seguros para aqueles que não podiam falar, de forma livre, no confinamento. E tudo isto, apesar 

do forte impacto que a crise teve no financiamento das instituições. O vosso trabalho e dedicação 

são fundamentais para todas as crianças e famílias, em todos os momentos." 

 - Maud de Boer Buquicchio, Presidente da Missing Children Europe e UN Special Rapporteur 

sobre a venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil 

 

25 de maio marca o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Um dia importante para 

aumentar a consciencialização sobre as crianças desaparecidas e continuar a dar esperança às suas 

famílias. Hoje, a Missing Children Europe (MCE) lança o seu relatório anual - Figure and Trends 

Report 2020 e incentiva as instituições da UE, os Estados-Membros e o público em geral a 

potenciar uma maior sensibilização para um apoio mais ativo às Linhas 116000, que visam 

capacitar e proteger todas as crianças e famílias, todos os dias. 

Todos os anos, mais de 200 mil crianças e jovens desaparecem na Europa. Devido à falta de 

estatísticas oficiais de comparação na área de crianças desaparecidas – o único relatório europeu 

com dados facultados pelas autoridades está desatualizado, evidenciando números referentes há 

10 anos – é difícil compreender o cerne da questão. É por isso que, desde 2014, a MCE recolhe e 

analisa os dados facultados pelas Linhas das Crianças Desaparecidas e das redes transfronteiriças 

de mediadores familiares. 

Em 2020, as Linhas Europeias 116000 destinadas às Crianças Desaparecidas responderam a 

42.662 chamadas, abrangendo 8857 casos (aumento de 17% em relação ao ano anterior). Na 

maioria dos novos casos, as fugas correspondem a 53%; um quarto dos casos diz respeito a raptos 

parentais e, por fim, em menor percentagem (3,6%) encontram-se os casos de desaparecimento 

de crianças migrantes, visto que não são participados e desconhecem-se elementos de 

identificação. 

As medidas para diminuir a propagação da COVID-19 tiveram um grave impacto nas crianças, 

aumentando o risco de desaparecimento, e exacerbaram os desafios com que as Linhas 116000 

tiveram de lidar. 37% das linhas receberam mais chamadas, e o número de casos aumentou 16,8% 

em relação ao ano anterior. As Linhas viram-se obrigadas a investir em tecnologia para serem 

capazes de oferecer os seus serviços de forma remota e desenvolveram funções, como o chat, 

para garantir que todos, de forma igual e segura, teriam acesso aos serviços das Linhas. Tudo isto 

colocou, e coloca, uma pressão ainda maior nos recursos existentes, que já são limitados. 



 

 

 

A MCE apela à UE e aos Estados-Membros para que haja uma melhoria nos sistemas de proteção 

da Criança e que cumpram as expectativas da estratégia da UE sobre os Direitos da Criança para 

estabelecer (onde ainda não estiver disponível) e melhorar as Linhas 116000 da Criança 

Desaparecida, através de financiamentos estáveis, capacitação e apoio no desenvolvimento de 

canais de comunicação online. 

Ler os relatórios da MCE: 

• Figure and Trends Report 2020 

https://missingchildreneurope.eu/download/figures-and-trends-2020/ 

• Annual Review 2020  

• https://missingchildreneurope.eu/download/annual-review-2020/ 

 

Press enquiries 

Para pedidos de entrevista ou mais informação, por favor contacte Jagoda Luto, Interim 

Communications Officer at Missing Children Europe – jagoda.luto@missingchildreneurope.eu  

Notas aos Editores 

A rede das Linhas da Criança Desaparecida é operada por organizações nacionais em 32 países 

da Europa. As crianças e as famílias que ligam para o número europeu 116000 recebem, de 

imediato e de forma gratuita, apoio emocional, psicológico, social, jurídico e administrativo 24/7. 

Também é providenciado um contacto central e vital e ajuda de coordenação nos casos 

transfronteiriços. 

Sobre a Missing Children Europe 

A MCE é a Federação Europeia para as Crianças Desaparecidas e/ou Exploradas Sexualmente, 

representando 31 organizações de 26 países europeus. Providenciamos a ligação entre pesquisas, 

políticas e organizações locais para proteger as crianças de qualquer tipo de violência, abuso ou 

negligência que seja causado ou que resulte do seu desaparecimento. 

 

Sobre o Instituto de Apoio à Criança 

O IAC é membro fundador da MCE e opera desde 2008, o número europeu 116 000. 

O IAC contribui, sempre que solicitado, com dados da linha para os relatórios da MCE. 

Contacto preferencial: 

Coordenador do SOS-Criança: Dr. Manuel Coutinho 

Adjunta da Coordenação SOS-Criança: Dra. Maria João Cosme 

213 617 880 

e-mail: iac-sede@iacrianca.pt 

 

 

Este comunicado foi traduzido pelo Instituo de Apoio à Criança 
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